D’on sorgim?
Primerament un grup de veïns del municipi de forma altruista van iniciar la
neteja de la zona dels pins del Parc del Reguer per condicionar la zona.
Després de convocar una reunió amb els veïns/veïnes del municipi es va
formar una junta per crear una Associació.

Podeu veure les millores tot passejant pel Parc del Reguer i gaudint
d’aquest espai natural que tenim al municipi.
És important mantenir-lo en bones condicions, ja que s’hi poden
realitzar diferents actes, culturals, lúdics, festius....

Perquè es crea l’Associació?
Tal com diuen els estatuts està constituïda amb la finalitat de:
-

Fomentar el valor de l’ecologia, la sostenibilitat i amb la idea de que
tothom pugui gaudir de l’entorn.
Fer extensiu els espais d’interès natural existents al municipi de
Tornabous.
Divulgar entre la ciutadania, especialment en l’àmbit escolar, el
respecte per la natura i els espais naturals.
Fomentar l’ús esportiu, cultural i comunitari d’aquest espai.

Queda exclòs tot ànim de lucre.
Projectes a curt termini:
-

Replantar arbres nous.
Continuar el projecte de caixes nius i ocells amb l’escola Espígol.
Fer una nova passarel·la per facilitar la mobilitat.
Continuar condicionant l’espai i pintant els “tubs-seients”.
Programar alguna xarrada, conferència envers la natura.

Objectius aconseguits fins ara:
-

Tenir neta i condicionada pel pas tota la zona dels pins.
Zona amb un petit parc infantil.
Distribuir papereres per la brossa i excrements d’animals.
Col·locació de diverses caixes niu i codis QR.
Iniciar el projecte “Ocells del Parc” amb l’escola Espígol.

Per continuar amb aquesta tasca i iniciar nous projectes cal el vostre
recolzament i ajuda.
Pots fer-te voluntari col·laborador amb l’aportació de 12 euros/any o
fer una aportació puntual. El núm. de compte de l’Associació:
ES24 2100 3615 3322 0006 4219
També dir-vos que estem oberts a suggeriments i comentaris. Podeu
adreçar-vos al Ferran Farré del Forn.

Moltes gràcies per l’acollida i col·laboració de tothom!!
La Junta
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